LOĎKA VE VODNÍM PŘÍKOPĚ HRADU ŠVIHOV — PROVOZNÍ ŘÁD
Po předložení občanského průkazu (nebo jiného průkazu totožnosti) a zaplacení nájemného se nájemce
dobrovolně podrobuje všem ustanovením tohoto Provozního řádu, s kterými se řádně předem seznámil, rozumí jim a zavazuje se je dodržovat, a to s maximálním vědomím vážnosti, s kterou jsou pravidla
Provozního řádu po nájemci vyžadována, zejména pak s vědomím maximální ochrany života, zdraví,
majetku svého i ostatních osob, jakož osob, za které převzal odpovědnost a aktivní bdělost nad jejich
chováním a dodržováním pravidel Provozního řádu po celou dobu nájmu, a s náležitou rozvahou uvážil
své schopnosti, dovednosti a možná rizika spojená s užíváním a provozem lodičky, jakož i možná rizika, kterým vystavuje ostatní osoby tvořící členy jeho posádky, což stvrzuje svým podpisem. Současně
přebírá zodpovědnost za všechny členy posádky, jakož i na jimi vnesených věcech nebo věcech nájemce a ručí za celou posádku a dodržování provozního řádu každým jejím členem.
Nájemce musí být osoba starší 18 let, svéprávná, která je zodpovědná za celou posádku, za obsluhu lodičky, bezpečnost plavby, zdraví, životy a majetek, včetně odpovědnosti za převzatou lodičku, zejména
pak za její poškození. Nájemce se musí účastnit plavby. Nájemce zahajuje a ukončuje plavbu. Nájemce je vždy povinen respektovat a uposlechnout pokynů pověřeného pracovníka hradu.
Lodičku lze najmout jen a za předpokladu, že nikdo z posádky není v podnapilém stavu nebo pod vlivem
jiných návykových látek, když na tuto skutečnost je nájemce povinen předem upozornit. Provozovatel,
jakož i pověřený pracovník hradu, si vyhrazují v pochybnostech odmítnout najmout lodičku nájemci,
jakož i následné přerušení plavby z důvodu porušení povinností upravených v tomto odstavci, a to bez
náhrady za zkrácenou dobu nájmu. Nájemci jakož i osobám, za které převzal nájemce odpovědnost na
lodičce, se zakazuje požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky po celou dobu nájmu. Lodička
nebude najata osobám pod vlivem návykových látek, osobám pod vlivem návykových látek je účast na
plavbě výslovně zakázaná.
Najatou lodičku je nájemce povinen vrátit po uplynutí smluvené doby. Při opožděném vrácení najaté lodičky
je nájemce povinen doplatit příslušnou částku nájemného (viz nájemné).
Provozovatel nenese odpovědnost zejména za škody vzniklé na věcech nájemce a členů jeho posádky,
nebo na věcech způsobené provozem lodičky po dobu nájemní doby nájemcem, jakož i případná zranění, úrazy, úmrtí nájemce nebo jeho členů posádky, zejména pak z důvodu nepozornosti, neukázněnosti, porušením provozního řádu, neuposlechnutím pokynů pověřeného pracovníka hradu, nerespektování pravidel bezpečné plavby, vyvoláváním nebezpečných situací, nepředcházení obecné povinnosti předcházení vzniku škody a prevenční povinnosti minimalizace rizik. Odpovědnost nese nájemce.
Všichni členové posádky jsou povinni šetřit zařízení, tedy lodičku a její vybavení. Škody nebo ztráty, které
byly vinou kteréhokoliv člena posádky způsobeny na majetku provozovatele nebo hradu, je povinen
uhradit nájemce, neuhradí-li je člen posádky, který škodu způsobil.
Nájemci je po zaplacení nájemného předán pověřeným pracovníkem hradu klíč od lodičky. Nájemci je předávána lodička v bezvadném stavu a v tomto stavu ji nájemce přebírá (tzn. lodička schopná provozu,
vybavená dvěma vesly). Vady či poškození lodičky, které nájemce nezpůsobil, je povinen nájemce
neprodleně nahlásit pověřenému pracovníkovi hradu před vyplutím, v opačném případě platí, že vady
způsobil nájemce. Tato poškození je povinen uhradit (viz bod 6). Nájemce odemkne lodičku a klíč a
zámky bedlivě opatruje. Po ukončení plavby je nájemce povinen lodičku opět stejným způsobem perfektně a bezpečně uzamknout. Nájemní doba končí vrácením klíče pověřenému pracovníkovi hradu.

Nájemce dbá a odpovídá za bezpečné rozmístění osob a váhy v lodičce a za náležitou způsobilost osoby,
která bude lodičku ovládat (vůdce plavidla).

Maximální nosnost lodičky je 230 kg. Počet osob, které se mohou plavby zúčastnit, jsou 3 dospělí, nebo
2dospělí a 2 děti (dítětem je chápána osoba do 15 let). Nosnost nesmí překročit součet hmotností
všech osob v lodičce. Za dodržení maximálního limitu nosnosti 230 kg odpovídá nájemce.

Nájemce je povinen zajistit předem dostatečný počet záchranných vest pro sebe a členy posádky. Záchrannou vestou musí být vybaveni vždy následující osoby: děti do 15 let (včetně), neplavci, či osoby
neschopné plavání z jiného důvodu, jakož i těhotné ženy, osoby tělesně a mentálně postižené či stižené tělesnou nebo duševní, přechodnou nebo trvající, nemocí, osoby užívající léky, snižující jejich
reakční schopnosti a vnímání nebezpečí. Záchrannou vestu vydává pověřený pracovník hradu, a to na
žádost nájemce při převzetí klíče od lodičky. Pokud není záchranná vesta pro danou osobu k dispozici,
osoba se nesmí plavby zúčastnit.

Z lodičky je přísně zakázáno skákat do vody nebo vylézat z vody na ni, potápět ji či ji vytahovat na břeh. Je
zakázáno vystupovat z loďky a nastupovat do loďky jinde, než v místě kotviště, pokud toto nevyžaduje
bezpečnostní nutnost. Je zakázáno v průběhu plavby vstávat či si v loďce měnit místa nebo jinak vyvolávat nebezpečné situace způsobilé ohrozit bezpečnost osob a majetku.

Není povoleno přibližovat se s lodičkou k výpusti vodního příkopu (označena v plánku).

Není dovoleno přibližovat se do bezprostřední blízkosti rybářů lovících ze břehu a dbát, aby nedošlo k zamotání nebo přetržení rybářského vlasce.

Vůdce plavidla na najaté lodičce odpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní
situace a tuto je povinen včas zhodnotit a vyhodnotit tak, aby včas

a bezpečně ukončil plavbu. Pokud by plavba nebyla dále bezpečná, musí se nájemce neprodleně vrátit
do kotviště a lodičku bezpečně ukotvit nebo přistát na chráněném místě

a lodičku zajistit. O umístění loďky podá pokud možno neprodleně zprávu pověřenému pracovníkovi hradu.

Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostoru kotviště lodičky, odhazování odpadků, vylévání tekutin,
jakož i poškozování jakýchkoliv součástí státního hradu Švihov
a vodohospodářských zařízení.

Neoprávněné použití lodičky, jakož i jakákoliv neoprávněná manipulace s lodičkou, bez vědomí
a předchozího souhlasu pověřeného pracovníka hradu je nepřípustné a bude řešeno za účasti Policie
ČR.

Z nájmu lodičky jsou vyloučeny osoby, které se chovají vůči pracovníkům hradu

a jeho návštěvníkům nepřístojně, hrubě či ruší pořádek a klid, dopouštějí se přestupků či ohrožují bezpečnost svoji či jiných osob, či ohrožují lodičku a její vybavení či vybavení hradu. Pokud se takové chování
odehrává v průběhu nájemní doby, je pověřený pracovník hradu oprávněn ukončit nájemní dobu celé
posádce či danou osobu z lodičky vyloučit, a to v obou případech bez nároku na vrácení peněz.

Nájem lodičky může proběhnout pouze po předložení občanského průkazu nájemce pověřenému pracovníkovi hradu a podepsání „Souhlasu s provozním řádem“. Bez toho nebude lodička pronajata.



























Loďku odtáhne od břehu, nasadí 2. konec železného pásu na tyčku na břehu a zamkne zámek do tyčky.

Nájemce zajistí, aby se loďka nevzdálila od břehu tím, že ji jedna osoba drží za řetěz. Následně odemkne zámky, sundá železný pás a připevní řetěz. Nasadí jeden
konec železného pásu na mechanismus na loďce a připne zámek do tyčky mechanismu.

První člen posádky, který vystoupí, drží loďku ze břehu za řetěz. Členové posádky
po jednom opatrně vystupují.

Po ukončení plavby je nutné do kotviště přijet s lodí v té poloze, v jaké byla, když
plavba započala, tedy zádí ke schůdkům.

Je zakázáno přibližovat se výpusti příkopu (viz plánek) a břehům mimo kotviště
obecně.

Pomocí vesel lze s loďkou manipulovat, otáčet ji a pohybovat s ní. Doporučujeme
vyzkoušet si v širší části příkopu.

Osoba, která loďku přidržovala, nastupuje poslední a bere s sebou řetěz.

Do loďky nastupují členové posádky po jednom, a to velmi opatrně, s těžištěm nízko
položeným, vědomi si nestability loďky na vodě. Další člen posádky nastupuje až
v momentě, kdy předchozí členové jsou bezpečně usazeni. Jedna osoba loďku přidržuje, aby do ní mohli členové posádky nastupovat, a současně drží řetěz. O rozmístění osob v loďce rozhoduje nájemce s vědomím nutnosti efektivního rozložení
hmotnosti a těžiště. Loďka nesmí být nahnutá k jedné straně. Větší stability lze docílit tím, že si někteří členové posádky sednou na dno loďky.

Uvolněný železný pás nasaďte jedním očkem na tyčku na břehu a uzamkněte zámkem, a to tak, aby pás neležel ve vodě. Druhý zámek připněte k prvnímu. Zámky se
pouze „zacvakávají“, není třeba je zamykat klíčem.

Uvolněte řetěz a držte jej. Zajišťuje, aby lodička neodplula.

Přitáhněte loďku a odemkněte druhý zámek, vysuňte nasazené oko z tyčky (můžete
si pomoci táhnutím za páčku na mechanismu).

Zámek bezpečně uložte na zídku

Odemkněte zámek u schodů k loďce, vysuňte nasazené železné oko z tyčky

LOĎKA VE VODNÍM PŘÍKOPĚ HRADU ŠVIHOV — NÁVOD K OBLUZE LODIČKY



Tímto je loď zajištěna a nájemce jde do pokladny hradu vrátit klíč a tento tištěný
materiál.

